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Leeswijzer 

Voor u ligt het marktconsultatiedocument met betrekking tot het project Eelectrische Bus 

4de generatie (EB4) voor de verwerving van bussen en laadinfrastructuur. 

 

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: 

 

Hoofdstuk 1: Hier treft u algemene informatie aan over GVB, over deze 

marktconsultatie en over de planning. 

 

Hoofdstuk 2: Hier treft u de administratieve voorwaarden aan die van toepassing zijn 

op deze marktconsultatie. 

 

Hoofdstuk 3: Hier treft u een korte beschrijving aan van de huidige situatie en een visie 

op de toekomst. 

 

Hoofdstuk 4: Hier treft u de vragen aan die GVB in het kader van de marktconsultatie 

aan de markt heeft.  

 

 

 

Begripsbepalingen 

- Belangstellende: de deelnemer aan de marktconsultatie  

 

 

Afkortingen 

- EB4: Elektrische Bus 4de generatie
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Inleiding 

GVB heeft het voornemen voor de aanschaf van elektrische bussen met 

laadinfrastructuur. 

  

Hierop vooruitlopend wenst GVB een consultatieronde uit te voeren met marktpartijen. 

Voor deze consultatieronde is dit onderhavige document opgesteld. 

 

1.1 Publicatie 

Deze marktconsultatie is gepubliceerd via Negometrix, TenderNed en het Nederlandse 

aanbestedings-platform en automatisch ook gepubliceerd op Tenders Electronic Daily 

(TED).  

 

Bij vragen over Negometrix wordt verzocht contact op te nemen met de servicedesk van 

Negometrix. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur via het 

nummer 030 666 18 10 of servicedesk@negometrix.com. 

 

Indien u op de hoogte wenst te blijven over nadere publicaties met betrekking tot deze 

aanbesteding dan dient u zich aan te melden op Negometrix en deze aanbesteding toe te 

voegen aan 'Mijn Tenders (aanbieder)'. Zie hiervoor ook de Instructie Digitaal Aanbieden. 

 

1.2 Definitie marktconsultatie 

Een marktconsultatie wordt ingezet om de kwaliteit van het bestek c.q. programma van 

eisen en het inkoopproces te verbeteren, te toetsen en/of verder invulling aan te geven. 

 

Door gebruik te maken van de kennis en kunde van partijen kan een publieke organisatie 

een voorgenomen project en de daarbij  behorende randvoorwaarden toetsen op 

juistheid , volledigheid en haalbaarheid. Hierdoor kan de haalbaarheid van het project 

beter worden bepaald en de randvoorwaarden -  waaronder het project moet worden 

uitgevoerd - vast te stellen 

 

De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een 

formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is géén oproep tot deelname en 

maakt géén deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de 

marktconsultatie kan worden gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen 

doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans 

op een passende aanbieding voor GVB groter. 

 

1.3 Opdrachtgever  

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door GVB 

 

mailto:servicedesk@negometrix.com
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GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond 

Amsterdam. De organisatie telt circa 3.750 medewerkers. GVB vervoert reizigers met 56 

buslijnen (waarvan 12 nachtlijnen), 16 tramlijnen, 4 metrolijnen en 8 veerverbindingen.  

Gemiddeld vervoerde “pre-corona” GVB zo'n 938.000 reizigers op een werkdag, waarvan 

110.000 in de Noord/Zuidlijn.  

Reizigers willen op tijd hun bestemming bereiken, geïnformeerd zijn en zich veilig voelen. 

De reizigers staan centraal in het handelen van GVB. 

 

Door de toegenomen reizigersaantallen en hogere kostendekkingsgraad, stond GVB er 

begin dit jaar goed voor. Tegelijkertijd is ook GVB hard getroffen door de coronacrisis. 

Hierdoor is het aantal dagelijkse reizigers enorm teruggelopen en als zodanig ook de 

opbrengsten. Inmiddels zijn verschillende maatregelen getroffen, zoals gebruikmaken 

van beschikbare overheidsregelingen, het vertragen van investeringen en het instellen 

van een vacaturestop en is GVB van mening dat de huidige financiële positie, inclusief de 

afspraken hieromtrent, sterk genoeg zijn om de financiële impact van het coronavirus op 

te vangen. 

 

Naast de exploitatie is ook het beheer en onderhoud van het materieel en van 

de railinfrastructuur in de stad in handen van GVB. De eigen bedrijven Railmaterieel, het 

Garagebedrijf en Rail Services zorgen voor de uitvoering. 

 

GVB ziet graag dat zijn reizigers en medewerkers zich thuis voelen: in de 

voertuigen, maar ook voor en na de reis. Daarom is zijn sociale veiligheid en actuele 

reisinformatie belangrijk, zeker in een drukke metropool als Amsterdam. Naast de 

voertuigen is het van belang dat ook de omgeving veilig en schoon is en uitnodigt om 

gebruik te maken van openbaar vervoer. 

 

Voor meer informatie over GVB is de website www.gvb.nl te raadplegen. 

 

1.4 Doel marktconsultatie 

Het doel van deze marktconsultatie is: 

A. belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de inrichting van bovengenoemde 

aanbesteding c.q. af te sluiten overeenkomst; 

B. de markt te consulteren met betrekking tot het onderzoek van de mogelijkheden 

om EB4 aan te besteden; 

C. naast het beantwoorden van de gestelde vragen worden belanghebbende ook in de 

gelegenheid gesteld om suggesties en ideeën in te dienen. 

 

GVB hoopt op deze wijze een eventuele aanbesteding te organiseren en een 

overeenkomst af te kunnen sluiten die zo goed mogelijk is afgestemd op de markt. 

 

1.5 Fasering 
De marktconsultatie is verdeeld over 2 fasen : 

A. Een schriftelijke reactie op de door GVB gestelde vragen; 
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B. Een mondelingen toelichting op de gestelde vragen met de daarbij behorende 

antwoorden; dit vindt plaats op basis van individuele gesprekken. Zie ook artikel 

1.7; deze fase is optioneel en is geheel afhankelijk van de uitkomst c.q. conclusie 

aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen. De keuze ligt bij 

GVB om al dan niet gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

 

1.6 Voorbehoud 

GVB stelt de volgende voorwaarden die door de belanghebbende automatisch worden 

geaccepteerd bij deelname aan deze consultatie: 

A. GVB vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan deze marktconsultatie; 

B. GVB behoudt zicht het recht voor om geen vervolg te geven aan deze 

marktconsultatie; 

C. GVB behoudt zich het recht voor om afhankelijk van deze consultatie een voor haar 

juiste en passende inkoopstrategie te kiezen. 

D. De verschafte informatie kan door GVB vrijelijk worden ingezet. 

 

1.7 Proces marktconsultatie 

De aankondiging van deze marktconsultatie “EB4” met de daarbij behorende documenten  

is conform de planning uit paragraaf 1.8 gepubliceerd via Negomeytrix en automatisch 

ook gepubliceerd op TenderNed en Tenders Electronic Daily (TED). Alle geïnteresseerde 

partijen krijgen op deze wijze de mogelijkheid om deel te nemen aan deze 

marktconsultatie. 

 

Vervolgens is er, tot het in de planning aangegeven moment, een mogelijkheid tot het 

schriftelijk stellen van vragen ter verduidelijking van de marktconsultatie, waarvan een 

Nota van Inlichtingen zal worden opgemaakt. 

 

GVB ontvangt daarna graag schriftelijk antwoord op de gestelde vragen, welke te vinden 

zijn in het hoofdstuk “Vragen marktconsultatie”. De antwoorden op de vragen kunnen 

worden ingediend tot het moment zoals aangegeven in de planning. Indiening geschiedt 

via het berichtenverkeer in Negometrix. 

 

Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen en/of opmerkingen kan GVB overgaan tot 

het vragen van nadere toelichting. Dit zal uitsluitend plaatsvinden door schriftelijke 

vragen of bestaan uit nadere overleggen, maar is daar niet toe gehouden. 

 

Overleg met partijen zullen zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van informatie. De 

betrokken partijen kunnen hun ideeën aandragen betreffende het onderwerp van de 

marktconsultatie. GVB is niet gehouden om een gedetailleerde terugkoppeling te geven 

aan de deelnemende partijen. 
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1.8 Planning marktconsultatie 
Hieronder treft u de planning aan van de marktconsultatie-procedure. Door GVB is een 

aankondiging voor deze marktconsultatie geplaatst op Negometrix. Hiermee is de 

marktconsultatie formeel van start gegaan. 

 

GVB behoudt zich het recht voor wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de 

planning af te wijken; in dergelijke gevallen vindt communicatie richting alle 

geïnteresseerden plaats via Negometrix. 

 

Fase Mijlpaal Datum 

1 Publicatie aankondiging 10 november 2020 

2 Indienen vragen ter verduidelijking 

marktconsultatiedocument 

17 november 2020 voor 

17:00 uur 

4 Opstellen en versturen Nota van Inlichtingen 23 november 2020 

5 Indienen antwoorden, ideeën en opmerkingen  27 november 2020 voor 

17:00 uur 

6 Overlegrondes 1) 

   

   

 

1) Fase 6 is afhankelijk van de uitkomst c.q. conclusie aan de hand van de 

antwoorden op de gestelde vragen. 

 

 



 

1.2 definitief 8/23 

Marktconsultatiedocument EB4  

2  Administratieve voorwaarden 

2.1 Correspondentie 
De communicatie inzake deze marktconsultatie dient te allen tijde schriftelijke via het 

berichtenverkeer in Negometrix te geschieden onder vermelding van Project EB4.  

 

Vanuit GVB is de volgende contactpersoon aangewezen voor deze marktconsultatie: 

Afdeling Inkoop 

T.a.v.    N. el Amrani, Senior Inkoper  

Postadres:   Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam 

Bezoekadres:  Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam 

E-mailadres:  nafie.elamrani@gvb.nl (cc naar robin.verspeek@gvb.nl) 

Mobiel:  +31 (0)6 1029 8718 

 

2.2 Nota van Inlichtingen 

Eventuele vragen ter verduidelijking van dit document kunnen worden ingediend tot  

de in de planning genoemde termijn. Voor het indienen van de vragen dient u gebruik te 

maken van het document van bijlage 1 Standaardformulier indienen vragen. 

Deze vragen zullen in de vorm van een Nota van Inlichtingen worden geanonimiseerd en 

beantwoord. GVB zal de Nota van Inlichtingen plaatsen op Negometrix. 

 

2.3 Gelijke informatie 

Alle partijen hebben toegang tot dezelfde informatie. De publicatie van deze 

marktconsultatie en de bijbehorende documenten – marktconsultatiedocument en Nota 

van Inlichtingen worden geplaatst op Negometrix. 

Bij een eventuele aanbesteding worden bovengenoemde documenten met alle 

gegadigden gedeeld. 

 

2.4 Taal 

De taal die in deze marktconsultatie zal worden gebruikt is de Nederlandse en Engelse 

taal. Het staat u vrij te bepalen in welke taal u de vragen beantwoord. 

2.5 Rechten 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wordt verstrekt in de 

context van deze marktconsultatie. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie moet 

worden gezien als algemene mogelijkheden voor de inkoopprocedure en de aanpak door 

GVB. 

mailto:nafie.elamrani@gvb.nl
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2.6 Vertrouwelijkheid 
U dient de door GVB verstrekte informatie in het kader van deze marktconsultatie 

vertrouwelijk te behandelen. De verplichting tot geheimhouding geldt tevens voor uw 

medewerkers en de door u in te schakelen derden. GVB zal de verkregen informatie 

uiteraard ook vertrouwelijk behandelen.  

2.7 Aangeleverde gegevens 

Zoals aangegeven kan GVB de uit deze marktconsultatie verkregen informatie gaan 

gebruiken om de aanbesteding voor het project EB4 in de markt te gaan zetten. Derhalve 

worden of zijn alle antwoorden die door marktpartijen worden ingediend bij in het kader 

van deze marktconsultatie eigendom van GVB. GVB mag derhalve vrijelijk met deze 

informatie omgaan. GVB stelt het zeer op prijs indien alle vragen worden voorzien van 

een antwoord. 

 

2.8 Status informatie 
De status van de informatie is indicatief. 

 

2.9 Melding onregelmatigheden 

Indien een deelnemende marktpartij meent dat informatie en/of een bepaling in het 

voorliggende marktconsultatiedocument en/of andere documenten onjuist, onrechtmatig 

of op andere wijze onregelmatig is, dan dient de deelnemende marktpartij binnen vijftien 

kalenderdagen na ontvangst van het desbetreffende marktconsultatiedocument GVB 

schriftelijk te attenderen op die vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of 

onregelmatigheid.  

 

Als een deelnemende marktpartij niet tijdig op de voorgeschreven wijze GVB aldus heeft 

geattendeerd, dan heeft die deelnemende marktpartij daarmee ieder recht jegens GVB 

verwerkt voor zover verband houdende met de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid 

of onregelmatigheid. 

 

2.10 Prioriteit van de documenten 

In geval van strijdigheid tussen de aankondiging van de marktconsultatie en voorliggend 

marktconsultatiedocument, dan prevaleert voorliggend marktconsultatiedocument. 
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3 Onderwerp marktconsultatie 

Conform het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Bestuursakkoord Zero Emissie 

Regionaal Vervoer per Bus, mede ondertekend door de Vervoerregio Amsterdam, wil de 

Vervoerregio ervoor zorgen dat het busvervoer uiterlijk in 2030 emissievrij is. In het 

beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio is deze doelstelling benoemd bij de 

strategische opgave ‘CO2-neutraal mobiliteitssysteem’. Voor de uitwerking van deze 

strategische opgave werkt de Vervoerregio aan het transitieprogramma Zero Emissie 

Mobiliteit. Het programma richt zich aan de ene kant op het concretiseren van het beleid 

en aan andere kant op het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de 

programmadoelen, zoals dit voorstel. 

 

De projectpartners gemeente Amsterdam en GVB hebben een grotere ambitie: In het  

Coalitieakkoord Amsterdam 2018 is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer in 

Amsterdam in 2025 geheel uitstootvrij is. In het Duurzaamheidsconvenant van GVB en 

de gemeente Amsterdam uit 2015 is de doelstelling vastgelegd om eind 2025 een 

volledig uitstootvrije vloot te hebben in Amsterdam, voor zover de techniek en operatie 

dit toelaten. Dit is vijf jaar sneller dan de landelijke ambitie. 

 

GVB heeft als strategische doelstelling om partner van Amsterdam en Amsterdammers te 

zijn. Dit betekent dat GVB zich vanuit haar MVO-beleid bovenmatig inspant om de stad te 

helpen met het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van milieu, 

werkgelegenheid, bereikbaarheid, veiligheid en economische groei. GVB wil in dit kader 

in overleg met de Vervoerregio en gemeente Amsterdam expliciet verder gaan dan de in 

de concessie gestelde eisen op het gebied van MVO. 

 

Het project Elektrische Bussen 1e generatie is een belangrijke stap geweest in het 

realiseren van deze doelstelling, omdat uitstootvrije bussen zorgen voor schonere lucht 

en daarmee fikse gezondheidswinst voor Amsterdammers, met name op plekken waar de 

luchtkwaliteit dusdanig slecht is dat deze niet of nauwelijks voldoet aan Europese 

minimumnormen. Daarnaast zijn elektrische bussen stiller, waardoor Amsterdammers 

substantieel minder geluidsoverlast ervaren. Tot slot draagt de introductie van 

elektrische bussen stevig bij aan de Amsterdams ambitie om koploper te zijn op het 

gebied van elektrisch rijden, waardoor de stad niet langer afhankelijk is van fossiele 

brandstoffen, en biedt het kansen op het gebied van energieopslag en demand-response. 

 

Voor de langere termijn heeft GVB op het gebied van zero emissie een duurzaamheids-

convenant met de gemeente afgesloten waarin is afgesproken dat GVB in 2025 geheel 

uitstootvrij opereert wat betreft bussen. Hierbij is het strategisch materieelplan van GVB 

leidend, wat inhoudt dat bij ieder natuurlijk vervangingsmoment dieselbussen bij 

voorkeur vervangen worden door zero emissie bussen. 

 

Indien dit praktisch haalbaar blijkt is rond 2025 de gehele busvloot op deze manier 

uitstootvrij. Aangezien de bussen (net als de metro’s, trams en hybride veren) zullen 



 

1.2 definitief 11/23 

Marktconsultatiedocument EB4  

rijden op lokaal opgewekte groene stroom, wordt de operatie van GVB op dat moment 

bijna klimaatneutraal. 

 

GVB is voornemens haar huidige busvloot in de periode tussen 2020 en 2025 te 

vervangen door Zero Emissie bussen. Dit gebeurt in 6 batches, in principe elk jaar 1 

batch. Voor de eerste serie bussen en laders is na een Europese aanbesteding een 

contract gesloten met VDL. De volgende serie bussen en laders zullen middels een nieuw 

contract Europees aanbesteed worden. Dit gaat om zowel standaard bussen (12 meter) 

als gelede bussen (18 meter). Uitgangspunt is “opportunity charging” technologie , zo 

mogelijk aangevuld met “overnight charging”.  Opladen zal zowel gebeuren op de bus-

stallingen als in de openbare ruimte. 

 

Als gevolg van de ontwikkelingen in het openbaar vervoer door COVID-19 is het 

onmogelijk om nu duidelijkheid te geven over de exacte aantallen te bestellen bussen. 

Onderstaande aantallen zijn slechts indicatief om potentiële leveranciers een indruk te 

geven van de leveringsomvang inclusief opties. Aan deze aantallen kunnen geen rechten 

aan ontleend worden. Ten tijde van de aanbesteding is GVB voornemens zich te 

committeren aan een minimum aantal te bestellen bussen van 39 stuks, zoals in de 

hieronder weergegeven schema in het geel gemarkeerd. 

 

 

Batch Leverdatum 

Verwachte minimum bestelling Verwachte maximum bestelling 

Totaal waarvan Totaal waarvan 

EB4 
December 
2022 

39 
23 standaard 

67 
28 standaard 

16 geleed 39 geleed 

EB5 
December 
2023 

35 
35 standaard 

46 
35 standaard 

0 geleed 11 geleed 

EB6 
December 
2024 

17 
4 standaard 

29 
5 standaard 

13 geleed 24 geleed 

Totaal 91 
62 standaard 

142 
68 standaard 

29 geleed 74 geleed 

 

GVB heeft een voorkeur voor één “turnkey” leverancier die zowel standaard als gelede 

bussen kan leveren alsmede de bijbehorende laadinfrastructuur inclusief de benodigde 

civiele en elektrotechnische inpassings- en installatiewerkzaamheden. GVB kan op basis 

van de informatie die verkregen wordt in de marktconsultatie besluiten de bestelling te 

splitsen in percelen en/of verschillende aanbestedingen.  
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4 Vragen marktconsultatie 

Het verzoek is om onderstaande vragen te beantwoorden. Deze zien toe op meerdere 

zaken. Allereerst ontvangt GVB graag informatie over uw bedrijf en de markt, bestaande 

uit contactinformatie en algemene informatie. Daarnaast ontvangt GVB graag 

antwoorden op de door ons gestelde specifieke vragen. Tot slot wordt u de mogelijkheid 

geboden om eventuele opmerkingen en/of suggesties aan te leveren. Het is niet verplicht 

alle vragen te beantwoorden, maar volledige beantwoording wordt zeer op prijs gesteld. 

Volledige beantwoording gaat GVB naar haar idee helpen bij een juiste 

opdrachtformulering en programma van eisen voor een eventuele aanbesteding. Hierbij 

benadrukken wij nogmaals dat de beantwoording van onderstaande vragen niet worden 

gebruikt voor een leveranciersselectie. De gestructureerde vragenlijst heeft als doel 

vergelijkbare antwoorden van verschillende leveranciers te selecteren. Wij moedigen u 

aan om kanttekeningen te zetten bij de vragen en waar u denkt noodzakelijk alternatieve 

voor te dragen. 

 

 

Contactinformatie 

 

1.  Officiele naam van uw organisatie  

2.  Bezoekadres van uw organisatie  

3.  Postadres van uw organisatie  

4.  Naam contactpersoon van deze RFI  

5.  E-mail van contactpersoon  

6.  Telefoonnummer contactpersoon   

7.  Inschrijvingsnummer Kamer van 

Koophandel 

 

 

 

Algemene bedrijfs- en marktinformatie  

 

1.  Referenties 

Welke referenties heeft u die relevant zijn 

voor de behoefte GVB en die wij eventueel 

mogen benaderen? Wat waren hierbij de 

succesfactroren, welke rol had de 

opdrachtgever, wat zou u aanraden niet te 

doen en wat ging er mis? 

 

 

2.  Batch/ ordergrootte  

Het contract van de beoogde aanbesteding 

zal bestaan uit een eerste afroep / 
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basisbestelling, en de mogelijkheid (maar 

geen verplichting) gedurende enkele jaren 

bussen bij te bestellen (z.g. opties). Heeft 

u een minimum aantal bussen voor de 

basisbestelling en/ of het totaal aantal 

bussen waaraan GVB zich bij de gunning 

committeert om te bestellen?  

 

3.  Onderscheiden 

Kunt u aangeven waarin uw bedrijf zich 

onderscheidt ten opzichte van 

concurrerende bedrijven in de markt? 

Graag zowel de sterke punten als minder 

sterke punten van uw bedrijf benoemen. 

 

 

4.  Customer Support / After sales 

capabilities in Nederland 

Op welke manier is customer support bij 

uw bedrijf georganiseerd en kunt u 

nederlands- of engelstalig support bieden? 

 

 

5.  Ervaring 1 

Heeft uw organisatie in de afgelopen 5 jaar 

ervaring met het leveren van 

beschikbaarheid op basis van km-prijs? Zo 

ja, welke constructies kunt u aanbieden? 

 

 

6.  Brochure 

Indien u beschikt over een Brochure / 

presentatie met layout en batterij 

parameters, kunt u dit als bijlage bij uw 

antwoorden bijvoegen? 

 

Als bijlage toevoegen aan 

antwoorden 

Specificieke vragen martkconsultatie 

 

7.  ICT: Ervaring 1 

Heeft uw organisatie ervaring met het 

implementeren van ICT-systemen in 

bussen met IPxPT interfaces aangesloten 

op een transparant IP-netwerk? En kunt u 

aangeven over welke componenten en/of 

functionaliteiten u beschikt voor zo’n 

interface? 

 

 

8.  ICT: Ervaring 2   
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In het kader van standaardisatie zou GVB 

graag zien dat de bestaande ICT-

onderdelen ingezet op de bestande vloot 

met een IPxPT interface worden 

geïmplementeerd als onderdeel van de 

ICT-architectuur aan boord. Kunt u 

aangeven hoe u dit (met uitgangspunt dat 

dit concept bewezen is op de huidige vloot) 

kunt inpassen in uw bus concept, waarbij 

opdrachtgever de levering, integratie, 

coördinatie en integratie 

verantwoordelijkheid volledig bij de bus-

leverancier wil beleggen. Er is dus geen 

sprake van een directie levering vanuit 

GVB. 

 

9.  ICT: Acceptatie Fat/SAT/IAT 

Voor het opleveren en accepteren van een 

operationele bus doorloopt GVB de 

volgende stappen: 

- FAT- Factory acceptatie test.  

- SAT- Site acceptatie test, inclusief 

de GVB Backoffice systemen.Denk 

aan radio, betaalsystemen en 

exploitatie functionaliteit  

- IAT - integrale acceptatie test, 

inclusief GVB use cases. 

 

Omdat buiten het domein van Amsterdam 

en GVB niet alle functionaliteit kan worden 

afgenomen gedurende de FAT, willen we 

graag weten hoe de leverancier de 

activiteiten en het proces kan inpassen met 

testen op locatie van de leverancier en 

testen op locatie GVB om uiteindelijk de 

integrale acceptatie te realiseren. 

 

 

10.  ICT: Monitoring 

Kunt u aangeven welke monitoring 

informatie beschikbaar kan worden gesteld 

aan het bus IP-netwerk met een IPxPT 

interface? 

 

 

11.  ICT: Ervaring monitoring  
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- Heeft uw organisatie in de afgelopen 

5 jaar ervaring met de levering van 

monitoring applicaties van 

voertuigen en laders? Graag een 

specificatie welke toepassingen 

hierbij zijn geleverd.  

- Betreft het eigen systemen of 

monitoringssytemen van 3e partijen 

en zijn de monitoring van de laders 

en voertuigen hierin geintegreerd of 

als losse systemen uitgevoerd? 

- Wat voor data en toolomgeving 

biedt u aan om derde leveranciers in 

staat te stellen om dashboards en 

rapportages te maken over de status 

van laadinstallaties en/of 

voertuigen? 

- Welk van de monitoringssystemen 

biedt naar uw oordeel de meeste 

toegevoegde waarde voor 

eindgebruikers zoals GVB? 

 

 Interoperabiliteit: 

GVB streeft interoperabiliteit na tussen de huidige vloot elektrische bussen en 

de toekomstig aan te schaffen voertuigen. De huidige vloot betreft OC bussen 

van VDL met een Schunk pantograaf gemonteerd boven de vooras en laders 

van het fabricaat Heliox in 50 kW en 150 kW (beide t.b.v. laden in de stalling) 

en 450 kW (t.b.v. laden op eindpunt van de lijn). 

 

12.  Kunt u garanderen dat bussen die door u 

geleverd kunnen worden compatibel zijn 

met de huidige laadapparatuur van GVB?  

 

 

13.  Kunt u andersom garanderen dat u 

laadapparatuur kunt leveren die compatibel 

is met de huidige elektrische bussen van 

GVB?  

 

 

14.  Kunt u aangeven of het noodzakelijk is 

bepaalde eisen te formuleren in de 

aanbesteding om bovenstaande te kunnen 

waarborgen (bijv. voldoen aan bepaalde 

normen), en zo ja, welke dat dan zijn? 

 

 

 Smart Charging: 
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GVB is geïnteresseerd in oplossingen die de belasting van het elektriciteitsnet 

kunnen helpen te verlagen. Mogelijkheden hiervoor zouden smart charging en 

lokale energieopslag kunnen zijn. 

 

15.  Heeft u in de afgelopen 5 jaar aantoonbare 

ervaring met het implementeren van smart 

charging op een door u geleverde vloot 

elektrische voertuigen. Zo ja, kunt u kort 

aangeven hoe dit systeem werkt en bij 

welke eindgebruiker het nu wordt 

toegepast? 

 

 

16.  Heeft u in de afgelopen 5 jaar aantoonbare 

ervaring met oplossingen waarbij middels 

een lokale energieopslag in de buurt van de 

laadvoorzieningen energie wordt gebufferd 

(bijv. in een batterij) om op die manier de 

piekbelasting op het net te verminderen? 

Zo ja, kunt u aangeven hoe dit systeem 

werkt, wat de geconstateerde voor- en 

nadelen zijn en bij welke eindgebruiker het 

nu wordt toegepast? 

 

 

 Realisatie inpassing laadapparatuur: 

GVB heeft momenteel een voorkeur om naast het leveren van bussen en 

laadapparatuur ook de realisatie van de inpassing van de laadapparatuur op 

de stallingslocaties en eindpunten volledig bij de busleverancier te beleggen. 

De inpassing is echter complex en vraagt veelal een hoop 

engineeringscapaciteit. 

 

17.  Heeft u in de afgelopen 5 jaar aantoonbare 

ervaring met het turn-key opleveren van 

een elektrische bus project. Zo ja, kunt u 

kort beschrijven hoe dat project eruit zag 

en bij welke eindgebruiker dat is 

gerealiseerd? 

 

 

18.  Bent u in staat om de gehele engineering 

van de inpassing geheel zelfstandig uit te 

werken op basis van een door GVB 

aangeleverd voorontwerp of ziet u hierin 

alsnog een rol voor het GVB zelf? 

 

 

19.  Indien GVB deze inpassing geheel zelf zou 

laten uitwerken en daarvoor een externe 
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aannemer zou contracteren, zou u dan 

bereid zijn de coördinatie van deze 

aannemer te nemen binnen het turn-key 

opleveren van het totaalproject? Welke 

condities/voorwaarden zou u hieraan 

verbinden? 

 

20.  GVB overweegt om t.b.v. de prijsvorming 

in de aanbesteding de realisatie van 

fictieve laadlocaties door Inschrijvers te 

laten beprijzen, zodat de daaruit 

voortvloeiende eenheidsprijzen gebruikt 

zouden kunnen worden bij toekomstige 

uitwerking van locatie specifieke 

realisaties. Hoe staat u hier tegenover?    

 

 

21.  Kunt u aangeven welke eisen GVB rekening 

mee moet houden bij het inpandig plaatsen 

van laadinfra (brandlast, geluid, 

temperatuurhuishouding, …)? 

 

 Footprint laadapparatuur: 

Een zo klein mogelijke footprint van de laadapparatuur is zowel in de stalling 

als in de openbare ruimte wenselijk. 

 

22.  Kunt u, rekening houdend met de 

voorschriften van opstelling van de laders 

(toegankelijkheid deuren/luiken), 

vluchtwegen en eventuele andere zaken, 

aangeven hoeveel m2 opstelruimte nodig is 

voor het plaatsen van: 

A. 10 stuks stallingladers (in 

vermogensklassen die standaard 

door u geleverd kunnen worden)  

B. 4 stuks snelladers (in 

vermogensklassen die standaard 

door u geleverd kunnen worden) 

 

 

 Rendement, blindvermogen en harmonischen: 

In het kader van energiebesparing is een zo laag mogelijk energieverbruik van 

de laders wenselijk. 

 

23.  Kunt u voor de laders, die standaard in uw 

leveringsprogramma zitten, aangeven wat 

het rendement van de laders is? 
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24.  Kunt u aangegeven welk blindvermogen 

deze laders veroorzaken? 

 

 

25.  Kunt u waardes aanleveren ten aanzien 

van de harmonische verstoring die deze 

laders veroorzaken? 

 

 

 Afwijkende voedingsvarianten: 

Het toepassen van een niet standaard (400V AC) wijze van voeden van de 

laadapparatuur kan mogelijk voordelen bieden. 

 

26.  Kunt u aangeven of u laadapparatuur kunt 

leveren die vanuit bestaande metro of 

traminfrastructuur (750V DC / 600V DC) 

gevoed kan worden en wat hiervan de 

voor- en nadelen zijn? 

 

 

27.  Kunt u aangeven of uw laadapparatuur 

rechtstreeks gevoed kan worden middels 

10 kV AC voedingsspanning en wat hiervan 

de voor- en nadelen van zijn?  

 

 

28.  Kunt u aangegeven of uw laadapparatuur 

gevoed zou kunnen worden middels een 

centrale AC-DC gelijkrichter en wat hiervan 

de voor- en nadelen zijn? 

 

 

 Prijzen: 

De aanschaf en onderhoudskosten van de laders vormen een wezenlijke 

bijdrage aan de TCO van elektrische bussen. Een zo laag mogelijk kostennivo 

is wenselijk. 

 

29.  Kunt u een richtprijs (exclusief interfaces) 

afgeven voor de standaard in uw 

leveringsprogramma aanwezige: 

A. stallingsladers 

B. snelladers  

 

 

30.  Kunt u aangeven hoe de 

instandhoudinsgkosten van uw stallings- en 

snelladers zich verhouden ten opzichte van 

de aanschafkosten, uitgaande van een 

gebruiksduur van 15 jaar en een full-

service onderhoudscontract? 
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 Duurzaamheid: 

GVB heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, zowel voor het product, 

maar ook voor het productieproces en de materiaalkeuzes. 

31.  Welke ervaring heeft u ten aanzien van het 

werken met een materiaal paspoort voor 

bussen? 

 

 

 

Onder Opportunity Charging (OC) bussen verstaat GVB bussen die tijdens de inzet- 

periode periodiek stilstaand bijgeladen moet worden met hoge vermogens. Onder Batterij 

overnight charging bussen (BAT)  worden bussen verstaan waarbij de laadinfrastructuur 

in de garages geplaatst worden. Dit vergt nogal wat van het elektriciteitsnet wanneer er 

’s nachts heel veel bussen tegelijkertijd zullen moeten worden opgeladen. GVB wenst 

inzicht te verkrijgen in de prijs, prestaties, kosten en levertijd van de huidig leverbare OC 

bussen en Batterij overnight charging bussen verom te kunnen bepalen voor welk deel 

van de operatie deze bussen op dit moment geschikt zijn. Daarnaast verzoekt GVB de 

partijen om enig inzicht te geven in (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen. Kunt u 

conform onderstaande tabel aangeven welke bussen u reeds heeft geleverd danwel 

binnen de opgegeven planning kunt leveren? 

 

 

Eigenschappen OC en 

BAT voertuigen 

Batterij / overnight 

charging 

Opportunity 

Charging 

 

Standaard 

12 meter 

Geleed 

18 

meter 

Standaard 

12 meter 

Geleed 

18 

meter 

 

 Waarde Eenheid 

Seriematig leverbaar ja / 

nee/ gepland per: 

    - 

Max. leverbare bruto 

batterijcapaciteit 

    kWh 

Netto bruikbare 

batterijcapaciteit in 

exploitatie (bij EOL en 

rekening houdend met 

de toegestane DOD en 

bovenop exploitatieve 

range een limphome 

bereik van tenminste 10 

km) 

    kWh 
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Nominaal en maximaal 

laadvermogen 

pantograaf 1 

    kW 

Nominaal en maximaal 

laadvermogen stekker 

    kW 

Batterijtechnologie (LTO, 

NMC, LFP, anders …) 

    - 

Op welke wijze wordt de 

batterij geconditioneerd 

(lucht/vloeistof) 

     

Verwachte en 

gegarandeerde 

levensduur batterij (met 

EOL SOH = 80%) 

    - 

Verbruik SORT1     -kWh/km 

Verbruik SORT2     -kWh/km 

Vermogensvraag 

klimaatsysteem bij 

volledig elektrische 

verwarming en koeling 

(obv ΔT=20⁰ in de 

winter en ΔT=-5⁰ in de 

zomer) 

    kW 

Toegepast merk / type / 

principe klimaatsysteem 

     

Welk verbruiksvoordeel 

zou inzet van een 

brandstofheater op HVO 

kunnen brengen bij 1) 

inzet onder het 

vriespunt en bij 2) inzet 

onder + 5°C? bij SORT2 

condities (18 km/h) 

Hoeveel brandstof verbruikt 

de heater daarbij jaarlijks bij 

een businzet van circa 

80.000 km/jr? 

    kWh/km 

 
1 Nominaal laadvermogen = het laadvermogen gemeten in het BMS van de batterij (op basis van V * I), dat over tenminste 70% 

van de technische SOC range van de batterij gemiddeld geleverd kan worden. 

Maximaal laadvermogen = het laadvermogen gemeten in het BMS van de batterij (op basis van V * I), dat op enig moment 

maximaal geleverd kan worden. 
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Pantograaf op bus / 

lader / beide / alleen 

stekker 

    - 

Pantograaf ter hoogte 

van vooras mogelijk 

(standaard of optie) 

    - 

Impact van pantograaf 

op bus op maximale 

batterijcapaciteit 

    kWh 

Hoogte bus, leverbaar 

max 330 cm ivm lage 

onderdoorgangen? 

    cm 

Aandrijfconcept 

(centraal motor, 

naafmotoren/elektrische 

portaalas, “in wheel” 

motoren) 

    - 

Topsnelheid     km/h 

Zitplaatsen     pers/stuks 

Max. staanplaatsen     pers 

Indicatieve aanschafprijs     € 

Levertijd     maanden 

Productietempo      stuks/week 

Beschrijving standaard 

meegeleverde garantie 

     

Aantal reeds geleverde 

voertuigen afgelopen 5 

jaar 

    stuks 

Operationeel in steden       aantal, sinds 

 

 

Specifieke vragen marktconsultatie 

Nr Vraag 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

Eventuele opmerkingen en/of suggesties 

Nr  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Bijlage 1  Standaardformulier indienen vragen 

Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen middels onderstaande tabel te worden 

ingediend via het berichtenverkeer van Negometrix. 
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